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Prawnicy czytają
dzieciom bajki
Najnowszy pomysł Sylwii Zarzyckiej i Fundacji Między Niebem a Ziemią znowu
zaskakuje. Po kalendarzu ze znanymi prawniczkami i ilustrowanej zdjęciami prawników
książce o pasji i pomaganiu, przyszła kolej na nagranie dwóch audiobooków dla dzieci
ył sobie bezdomny duch.
Dawniej mieszkał w drew
nianej chacie - prot. Zbig
niew Cwiąkalski nabrał
powietrza i zaczął czytać
do mikrofonu. Ale co to za tekst? Przed
jakim gremium go wygłasza? Bardzo
specjalnym. Profesor wraz z 40 innymi
gwiazdami polskiej palestry zaangażo
wał się w projekt dobroczynny „Prawnicy
czytają dzieciom". Wśród uczestników
akcji są między innymi Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, prof. Stanisław
Sołtysiński i Krzysztof Wierzbowski.
Jest też Maciej Bobrowicz, prezes Kra
jowej Rady Radców Prawnych, i Bo
gusław Leśnodorski, znany radca praw
ny oraz prezes Legii Warszawa.

by przez dwa dni w siedzibie Polskiego
Radia przeczytać, czasem ze swoją ro
dziną lub przyjaciółmi, dwie książki dla
dzieci: „Zaczarowane historie" Ewy
Marii Letki oraz „Czy znacie Wróżkę-Czarownicę" Elżbiety Pałasz.
- Pod koniec maja, przez dwa dni,
prawnicy z niesamowitym zaangażowa
niem czytali bajki dla dzieci. Wszystko
dzięki uprzejmości Polskiego Radia, któ
re udostępniło nam studio za darmo,
i społecznej pracy Janusza Kukuły, dy
rektora Teatru Polskiego Radia, oraz
Pawła Szalińskiego, realizatora dźwięku
- wylicza Sylwia Zarzycka, radca prawny,
komplementariusz we wrocławskiej kan
celarii Casus Zarzycka & Wspólnicy
i pomysłodawczyni całego projektu.

Wszyscy poświęcili to, czego bra
kuje im najbardziej - swój czas - po to,

To kolejna akcja Fundacji Między
Niebem a Ziemią, założonej w maju 2011

roku przez Sylwię Zarzycką, zajmującej
się pomocą ciężko chorym dzieciom
i ich rodzinom.
- Prawnicy byli niesamowici: pełni
entuzjazmu i dobrych chęci - mówi
dyrektor Janusz Kukuła. - Dzielnie zno
sili męczącą sesję nagraniową, chociaż
traktowałem ich twardo. Jak zawodowych
aktorów.
Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
nie kazała się długo namawiać do udzia
łu w projekcie.
- Przyglądam się działalności fun
dacji już od jakiegoś czasu i przekonała
mnie do niej nie tylko niezwykła ener
gia i skuteczność jej założycielki, ale
również konsekwencja, z jaką działa
Sylwia Zarzycka. Wiem, jak trudno jest
nie tylko rozpocząć jakąkolwiek dzia
łalność społeczną, ale również potem ją
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kontynuować - mówi sepcjalistka m.in.
w dziedzinie fuzji i przejęć oraz arbi
trażu.
Bajki dla dzieci nagrywała razem
z mężem, Grzegorzem Kalinowskim,
komentatorem sportowym.
- To było urocze i zabawne przeżycie,
kiedy Grzegorz, komentator o silnym
głosie, musiał dostosować się do wymo
gów reżysera i delikatnie z wyczuciem
czytać swoją kwestię - opowiada.
Akcja fundacji pozwoliła prawnikom
spojrzeć inaczej na zawodowych rywa
li. Wspólne nagranie połączyło prof.
Sołtysińskiego z mec. Wierzbowskim,
choć jeszcze niedawno panowie spoty
kali się w sądzie, reprezentując Auto
stradę Wielkopolską i Skarb Państwa
w głośnym sporze o pieniądze.
Materiał dźwiękowy zarejestrowa
ny w trakcie nagrania będzie podstawą
do stworzenia dwóch audiobooków.
Oprócz bajek będą one zawierały wstę-

Kalendarz

„Prawnicy 2013
- o pasjach
i pomaganiu"
byt również
wydarzeniem
artystycznym

py przeczytane przez znaną dzienni
karkę Marzenę Rogalską. Całości dopełni
muzyka.
- Szukamy jeszcze artysty, który skom
ponuje do projektu ilustracje muzyczne
- mówi Sylwia Zarzycka.
Gotowe audiobooki z książeczkami
zostaną rozdane dzieciom, którymi opie
kuje się fundacja. Będą również licyto
wane i sprzedawane na aukcjach orga
nizowanych jesienią w Warszawie, Kra
kowie, Wrocławiu i Poznaniu. Środki
pozyskane podczas imprez zostaną prze
znaczone na pomoc chorym dzieciom.

Ponadto - już tradycyjnie - powsta
nie kalendarz na 2014 rok „Prawnicy
czytają dzieciom". W tym roku ponow
nie całą jego koncepcję opracowała Pau
la Rettinger-Wietoszko, dyrektor ds.
projektów fundacji. Kalendarz będzie
przedstawiał prawników w bajkowej
scenerii bądź podczas czytania bajek.
Poprzedni duży projekt fundacji „Praw
nicy 2013 - o pasjach i pomaganiu" za
kończył się w grudniu ubiegłego roku
aukcją w Warszawie. Zebrano na niej
256 tys. złotych, a cała akcja przyniosła
fundacji 406 tys. złotych. Jest nadzieja,
że projekt „Prawnicy czytają dzieciom"
również zakończy się sukcesem. Przyda
się każdy grosz.
Fundacja ma pod opieką 23 rodziny,
w których żyją nieuleczalnie chore dzie
ci. Wypłaca miesięczne zapomogi, kupu
je sprzęt rehabilitacyjny, finansuje wa
kacje. Daje nadzieję na lepsze jutro. O
Marcin Kaczmarczyk

